XI Wojewódzki
Konkurs RECYTATORSKI
Wierszy i Fraszek
Ewy Warmowskiej

XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej
jest współfinansowany przez Gminę Sierakowice

2020

REGULAMIN
1. Cel konkursu: popularyzacja kaszubskiej i polskiej twórczości Ewy Warmowskiej
(laureatki wielu konkursów literackich) w szerokim kręgu – w szczególności wśród
dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego.
2. Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta.
3. W 2020 roku Konkurs będzie miał charakter wyłącznie występów ONLINE.
Zadaniem nauczycieli i opiekunów uczniów będzie przesłanie nagranego filmu z
recytacją na maila lagosz@wp.pl lub poprzez WETRANSFER.COM (można
przesyłać duże pliki) na tego samego maila. Uczniowie zostaną podzieleni na
kategorie – w zależności od liczby zgłoszonych uczniów w danych rocznikach, z
danych klas. W kolejnym etapie powołana komisja, z panią Ewą Warmowską jako
przewodniczącą, wysłucha recytacji i przydzieli nagrody. Jeżeli sytuacja na to pozwoli
to laureaci i nagrodzeni zostaną zaproszeni do Małej Szkoły w Szopie na rozdanie
nagród. Jeżeli sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli to podamy w terminie
późniejszym sposób odbioru nagród lub też sami dowieziemy nagrody do
poszczególnych szkół.

4. Termin i miejsce konkursu – ONLINE – Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała
Szkoła” w Szopie.



2.12.2020 – ostateczny termin przesyłania plików (+ wypełniona i podpisana
karta zgłoszenia) z recytacją uczniów na maila lagosz@wp.pl lub
WETRANSFER.COM.

WAŻNE! – Nagranie z występem ucznia nie może być dzielone, cięte itp.
Uczeń, który przystępuje do recytacji musi ją rozpocząć i dokończyć w
jednym pliku (cały występ) – bez modyfikacji pliku! – Pliki gdzie widoczne
będą „przeskoki”, widoczne będą modyfikacje – będą odrzucane!

Przesyłamy oddzielne pliki dla każdego z uczniów!

Prosimy o nadanie następujących nazw wysyłanym
plikom filmowym [bez polskich znaków!]:
imie.nazwisko.miejscowosc.rozszerzenie
[np. przemyslaw.lagosz.gowidlino.mp4]
 2.12.2020 – publikacja kategorii, przydział uczniów do danych kategorii – tu
nauczyciele, opiekunowie uczniów proszeni są o zweryfikowanie danych,
prawidłowości podziału oraz tego czy wszyscy uczniowie, których prace
zostały przesłane znajdują się na liście. Publikacja listy będzie na stronie
malaszkola.eu. W przypadku błędów, wątpliwości proszę o kontakt na
lagosz@wp.pl.
 2-8.12.2020 – obrady komisji, przydzielenie nagród w poszczególnych
kategoriach.
 11 grudnia 2020 r. pojawią się na malaszkola.eu wyniki w poszczególnych
kategoriach

oraz

podana

zostanie

instrukcja

wręczenia

nagród.

Na

facebookowej stronie Małej Szkoły w Szopie pojawi się film z nagraniami
najlepszych recytatorów w 2020 roku.

Docelowo

pragniemy

stworzyć

filmotekę

z

najlepszymi recytacjami wierszy i fraszek Ewy
Warmowskiej, której poświęcona będzie specjalna
strona internetowa!
5. Uczestnicy: uczestnikami konkursu są uczniowie przedszkoli, zerówek, szkół
podstawowych, średnich z terenu województwa pomorskiego. W każdej z poniższych
kategorii każda szkoła (zespół szkół) może wytypować do konkursu po nie więcej niż
4 uczniów (duże szkoły podstawowe w Sierakowicach do 8 uczniów).

Kategorie wiekowe:
o

Zerówka i młodsi,

o

I-III klasa szkoły podstawowej,

o

IV-VII klasa szkoły podstawowej,

o

VIII klasa i szkoła ponadpodstawowa [w przypadku dużej liczby
zgłoszeń kategoria może być rozdzielona]

o

Dorośli! – nie pobierający już nauki w szkole.

Szczegółowy podział na kategorie zostanie przedstawiony po zgłoszeniu wszystkich
uczestników i może ulec zmianie w stosunku do zaprezentowanego powyżej. Wzorem
lat ubiegłych podział był dokonywany również rocznikowo.
6. Uczniowie z przedszkola, zerówki, klasy I i II – przygotowują jeden utwór (mogą
2). Uczniowie pozostałych kategorii przygotowują 2 utwory. Uczniowie od IV
klasy szkoły podstawowej przygotowują utwory (w j. kaszubskim lub (i) w j. polskim)
Ewy Warmowskiej: 2 wiersze (fraszki) lub 1 wiersz (fraszkę) i fragment lub całość
prozy.
7. Komisję oceniającą powoła organizator konkursu. W skład komisji oceniającej
wchodzi jako przewodnicząca - autorka wierszy i fraszek Ewa Warmowska.
8. Nagrody:
o

I-III miejsce w każdej z kategorii – okolicznościowe trofea wykonane w
Pracowni Garncarskiej Pawła Seli w Gowidlinie.

o

po 3 (lub więcej) wyróżnienia w każdej z kategorii.

o

Każdy z obecnych uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie
oraz książkę.

9. Karty uczestnictwa: obowiązują zgłoszenia na karcie zgłoszeń przesłane w terminie
do 2.12.2020 r. na adres mailowy - lagosz@wp.pl lub poprzez WETRANSFER.COM.
PROSIMY NIE ZMIENIAĆ WZORU KARTY ZGŁOSZENIA! PROSIMY O
WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIA DLA KAŻDEGO Z UCZNIÓW
ODDZIELNIE! Wszelkich dodatkowych informacji udziela Przemysław Łagosz,
lagosz@wp.pl. Wiersze, fraszki i prozę Ewy Warmowskiej można nieodpłatnie pobrać
ze strony www.malaszkola.eu.

Serdecznie zapraszamy!!!

BIEŻĄCE INFORMACJE O KONKURSIE

www.malaszkola.eu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA
(Prosimy o przesyłanie jednej karty dla jednego ucznia – nie wpisywać kilku uczniów na jednej karcie!)

do XI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej
imię i nazwisko recytatora

ROK urodzenia
Uczeń uczestniczy w
konkursie po raz (1, 2, 3…)
miejsce zamieszkania ucznia
(tylko miejscowość)
kategoria wiekowa
Zerówka i młodsi, I-III SP, IV-VII
SP, VII klasa i ponadpodstawowa,
dorośli

utwory przygotowane do
konkursu (tytuł)

Imię i nazwisko opiekuna

telefon do opiekuna,

email

Prosimy o wypełnienie! Na tego maila zostanie przesłany komunikat końcowy
oraz plan konkursu.

Pełna nazwa placówki
delegującej [lub pieczątka]

Prosimy o wypełnianie karty w sposób czytelny.
Zgłoszenia przyjmujemy tylko na drukach naszych kart zgłoszeń, bez modyfikacji treści i rubryk.
Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka, klasy, rocznika (tylko rok), nazwy szkoły,
miejsca zamieszkania (tylko miejscowość) na stronach organizatora konkursu, w środkach masowego przekazu,
mediach itp. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanego filmu z recytacją w publikacjach i na
stronach internetowych organizatora w celu propagowania i popularyzacji języka kaszubskiego.

Podpisy rodziców / opiekunów

